
 

 

รหสัทวัร  B2B2000053 
ทัวรอนิเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณรัก ทชัมาฮาล 4 วนั 2 คืน (FD) 
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแหงสายลม ฮาวา มาฮาล 
บอน้ําจันเบารี | อักราฟอรด | Amber fort | ทัชมาฮาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

อินเดยี ชัยปุระ อัครา  
อนุสรณรั์ก ทชัมาฮาล �วัน 2คืน 

 

เดินทาง ตุลาคม ���� – มีนาคม ���� 

ราคาเริ�มต้นเพียง 14,900.- 



 

 

 
  
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ชัยปรุะ  
19.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 

เคานเตอร 2 ประต ู1-2  สายการบินแอรเอเชีย (AirAsia) โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวย
ความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

21.30 น. 
 
 
00.20 น. 
 
ที่พัก 

ออกเดินทางสู เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที ่
FD130 (ใชเวลาบินประมาณ 4.20 ช่ัวโมง)   (ไมมีบริการอาหารบนเคร่ือง)  
คณะเดินทางถงึ สนามบินชัยปรุะ นําทานผานพิธีการศุลการกรและรับกระเป�า
เรียบรอยแลว หลงัจากน้ันนําทานเดินทางสูทีพ่ัก (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1.30 
ช่ัวโมง) 
โรงแรม Crimson Park Hotel หรือเทียบเทา,เมืองชัยปุระ 

วันที่2 ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป�อมแอมเบอร – ซติี้พาเลซ – วดัพระพิฆเนศ-อักรา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม เมืองชัยปุระ นครแหงชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมอืงน้ีวา จัยปูร หรือ จัยเปอร 

รัฐราชสถานไดช่ือวา นครสชีมพู (Pink city) โดยทีม่าของเมอืงสีชมพกู็เน่ืองจากในป 
ค.ศ. 1876 มหาราช ซาราม ซิงห (Maharaja Ram Singh) ไดมีรับสัง่ใหประชาชน
ทาสีชมพูทับบนสีปูนเกาของบานเรือนตนเอง เพื่อแสดงถึงไมตรีจติคร้ังตอนรับการมา
เยือนของเจาชายแหงเวลส (Prince of Waies) เจาชายมกุฎราชกมุารของอังกฤษ ซึง่
ภายหลงัคอืกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 7 (King Edward Vll) แหงสหราชอาณาจักรและ
ตอมารัฐบาลอินเดียก็ยงัออกกฎหมายควบคุมใหส่ิงกอสรางภายในเขตกาํแพงเมืองเกา
ตองทาสีชมพูเชนเดิม ปจจุบันเมอืงชัยปุระเปนศูนยกลางทางการคาซึง่ทันสมัยสุดของ
รัฐราชสถาน สิ่งที่นาสนใจในเมืองชัยปุระคือ ผังเมืองเกา และส่ิงกอสรางด้ังเดิม รวมทั้ง
ประตูเมอืงซึง่ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ นอกจากน้ีสีชมพูของเมืองกก็ลายเปน
เอกลักษณ จนทาํใหเมืองน้ีเปนจุดหมายของนักทองเที่ยวจากทัว่โลก  หลงัจากน้ันนํา
ทานชมภายนอก ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL) แปลวา พระราชวงัแหงสายลม 
เปนพระราชวัง ต้ังอยูในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สรางในปค.ศ. 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชยัปรุะ   
วนัที� 2   ชยัปรุะ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร ์– ซิตี �พาเลซ – วดัพระพิฆเนศ – อกัรา 
วนัที� 3   อกัรา – ทชัมาฮาล – อคัรา ฟอรด์ – บ่อน ํ�าจนัเบาร ี– ชยัปรุะ 
วนัที� �.  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)  
 



 

 

1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห (Maharaja Sawai Pratap Singh) 
ออกแบบโดยลาล ชันด อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของ
มงกุฏพระนารายณ โดยมีสิ่งกอสรางทีโ่ดดเดนคือ บริเวณดานหนาอาคารมหีนาบันสูง
หาช้ันและมีลกัษณะคลายรังผึง้สรางจากหินทรายสีแดงสดฉลหุินใหเปนชองหนาตาง
ลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีชองหนาตางถงึ 953 บางแตปดไวดวยหินทรายฉลุทําให
นางในฮาเร็มพระสนมที่อยูดานในสามารถมองออกมาขางนอกไดโดยที่คนภายนอกมอง
เขาไปขางในไมเห็นและประโยชนอีกอยางคือเปนชองแสงและชองลมจนเปนทีม่าของช่ือ 
“Palace Of Wind”   นําทานเดินทางสู ป�อมอาเมร  หรือ ป�อมแอมเบอร (Amber 
Fort) ต้ังอยูที่เมอืงอาเมร ชานเมอืงชัยปุระ หางจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ต้ังโดด
เดนอยูบนผาหินเหนือทะเลสาบ สรางโดยมหาราชา มาน สิงหที่ 1 ป�อมปราการแหงน้ีมี
ช่ือเสียงทางดานสถาปตยกรรมซึง่ผสมผสานกนัระหวางศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอัน
เปนเอกลกัษณ สามารถมองเห็นไดจากระยะทางไกล เน่ืองจากมขีนาดกําแพงปราการที่
ใหญและแนนหนา พรอมประตูทางเขาหลายแหง ถนนทีปู่ดวยหนิหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู
บนป�อมแลวสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาไดอยางชัดเจน ความสวยงามของป�อม
แอมเบอร ซอนอยูภายในกาํแพงเมืองที่แบงเปนทั้งหมด 4 ช้ัน (แตละช้ันค่ันดวย
ทางเดินกวาง) โดยภายในเปนหมูพระที่น่ังซึ่งสรางจากหินทรายสีแดงและหินออน หมู
พระที่น่ังภายในป�อม ประกอบดวย "ดิวัน-อิ-อัม" หรือทองพระโรง, "ดิวัน-อิ-กัส" หรือ
ทองพระโรงสวนพระองค, "ชีชมาฮาล" (พระตาํหนักซึ่งเปนหองทรงประดับกระจก
สําหรับมหาราชา) และ "จัย มานดีร" ซึง่เปนตําหนักอยูบนช้ันสอง, "อารัม บักห" ซึง่เปน
สวนสวยจดัเปนรูปดาวแฉกแบบโมกุลค่ันกลางระหวางอาคาร และ "สกุหนิวาส" ซึ่งเปน
พระตําหนักที่ใชการปรับอากาศภายในพระตําหนักใหเย็นลงดวยการทําใหลมเป�าผาน
รางน้ําตกทีม่อียูโดยรอบภายในพระตําหนัก ทาํใหภายในตําหนักน้ีมีอากาศเย็นอยูเสมอ 
ป�อมน้ีเคยเปนทีป่ระทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศของอาเมรในอดีต ( 
พิเศษ.. รวมคาพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง โดยรถจี๊ป) จากน้ันนําทานชมซิตี ้พาเลส 
(CITY PALACE) ซึง่เดมิเปนพระราชวังของมหาราชใจสงิห (Jai Singh) พระราชวงั 
ถูกสรางขยายออกในสมัยหลัง ปจจุบัน ไดรวบเปนพิพิธภัณฑ Sawai Man Singh 
Museum ประกอบดวย 4 สวนทีน่าสนใจคือ สวนแรกคือสวนของพระราชวังสวนที่
สองเปนสวนของพิพธิภัณฑ ที่จดัแสดงฉลองพระองคของกษัตริย และมเหส ีซึ่งมกีารตัด
เย็บอยางวิจติร สวนที่สามเปนสวนของอาวธุ และชุดศกึสงคราม ที่จดัแสดงไวอยางนา
ทึ่งมากมายหลายหลาก บางช้ิน ก็เปนอาวุธไดอยางนาพศิวง และสวนที่สี ่คือสวนของ
ศิลปะภาพวาด รูปถาย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งไดรับการจารึกไวในประวติัศาสตร 
ตรงกลางอาคารมีหมอน้ําขนาดมหมึา 2 ใบ ทาํจากโลหะเงิน สงู 1.50 เมตร มขีนาด
ใหญที่สุดในโลก เช่ือกันวาเปนหมอน้ําทีก่ษตัริย Madho Singh ไดรับมาจากงาน



 

 

ราชาภิเษกของพระเจาเอ็ดเวริดที่ 7 ซึง่บรรจน้ํุาจากแมน้ําคงคาอันศักด์ิสิทธิ ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางเขาสู วดัพระพิฆเนศ Ganesh Temple (Moti Dungri) วดัพระ

พิฆเนศทีช่ื่อเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ของเมืองชัยปุระ วดัน้ีสรางขึ้นโดย Seth Jai 
Ram Paliwal ในชวงตนศตวรรษที ่18 ต้ังอยูใจกลางเมือง บริเวณเนินเขาเล็กๆ พระ
วิหารแหงน้ีเปรียบเสมือนชีวติแหงการคนหาความสุขนิรันดร ซึ่งพระพิฆเนศวรชางหวั
เทพในศาสนาฮนิดูถือวาเปนพระเจาแหงความเปนมงคลปญญา ความรู และความมัง่
ค่ัง วดัพระพฆิเนศแหงน้ีเปนที่นิยมมากที่สดุของนักทองเที่ยวทัง้ชาวอินเดียและ
ชาวตางชาต ิเชิญทานขอพรจากองคพระพิฆเนศตามอัธยาศัย   หลงัจากน้ันนําทานออก
เดินทางสู เมืองอัครา เมืองที่เปนสถานทีต้ั่งอนุสรณสถานแหงความรัก ทชัมาฮาล และ
เคยเปนศูนยกลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศโมกุล อัคระ อดีตเมอืงหลวงของ
อินเดียในสมัยที่ยงัเรียกวา "ฮินดูสถาน"  เปนเมืองทีต้ั่งอยูริมแมน้ํายมนา ทางตอนเหนือ
ของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ เปนเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมอืงอัค
ระมีประชากรทัง้หมด 1,686,976 คน (ปค.ศ. 2010) ถอืเปนหน่ึงในเมืองทีม่ี
ประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชม.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก โรงแรม Pushp Villa Hotel  หรือเทียบเทา,เมืองอกัรา 
วันที่ 3 อักรา – ทัชมาฮาล - อัครา ฟอรด – บอน้ําจันเบารี – ชัยปุระ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเขาชม ทัชมาฮาล (Taj Mahal) แหลงมรดกโลกเปน 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยที่



 

 

สําคัญของโลก ซึง่อนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญและอมตะของพระเจาชาห
จาฮันทีม่ตีอพระนางมมุตัซ โดยสรางขึ้นในป ค.ศ. 1631 ตอมานําทานเดินสูประตูสุสาน
ที่สลักตวัหนังสือภาษาอาระบิคที่เปนถอยคําอุทิศและอาลัยตอบุคคลอันเปนที่รักที่จาก
ไป และนําทานถายรูปกับลานน้ําพุทีม่ีอาคารทชัมาฮาลอยูเบ้ืองหลัง แลวนําทานเขาสู
ตัวอาคารที่สรางจากหินออนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดวย
เทคนิคฝงหินสตีางๆ ลงไปในเน้ือหิน ที่เปนสถาปตยกรรมช้ินเอกของโลกที่ออกแบบ
โดยชางจากเปอรเซีย โดยอาคารตรงกลางจะเปนรูปโดมซึง่มีหอคอยส่ีเสาลอมรอบ  
ตรงกลางดานในเปนที่ฝงพระศพของพระนางมมุตัซ มาฮาล และ พระเจาชาหจาฮัน ได
อยูคูเคียงกันตลอดช่ัวนิรันดร  ทัชมาฮาลแหงน้ีใชเวลากอสรางทัง้หมด 12 ป โดยสิ้น
เงินไป 41 ลานรูป มีการใชทองคาํประดับตกแตงสวนตางๆ ของอาคาร หนัก 500 
กิโลกรัม และใชคนงานกวา 20,000 คน ตอมานําทานเดินออมไปดานหลงัทีติ่ดกับ
แมน้ํายมุนาโดยฝم�งตรงกันขามจะมีพื้นที่ขนาดใหญถกูปรับดินแลว โดยเลากันวาพระเจา
ชาหจาฮันเตรียมที่จะสรางสุสานของตัวเองเปนหินออนสดํีาโดยตัวรูปอาคารจะเปนแบบ
เดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยูเคียงขางกัน แตถกูออรังเซบ ยดึอํานาจและนําตัวไป
คุมขงัไวในป�อมอักราเสียกอน  **เน่ืองจากทัชมาฮาลปดทกุวันศกุร กรณีที่เขาทัชมา
ฮาลตรงกับวันศุกร ทางบริษัทขอสงวนสิทธสลับโปรแกรมเที่ยวตามความเหมาะสม** 
จากน้ันนําทานเขาชม อักราฟอรด (Agra Fort) แหลงมรดกโลก ทิติ่ดริมแมน้ํายมุนา
สรางโดยพระเจาอัคบารมหาราชแหงราชวงศโมกุล  เมือ่ป ค.ศ. 1565 เปนทั้ง
พระราชวังที่ประทับและเปนป�อมปราการ ตอมาพระโอรส คือ พระเจาชาฮันกีร  และ
พระนัดดา (โอรสของพระเจาชาฮันกรี) , พระเจาชาหจาฮานไดสรางขยายตอเติมป�อม
และพระราชวงัแหงน้ีอยางใหญโต และนําทานเขาชมป�อมผานประตู อํามรรสิงห เขาสู
สวนที่เปนพระราชวัง  ผานลานสวนประดับ อางหินทรายสีแดงขนาดยักษสําหรับสรงน้ํา 
ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมสามยคุสมัยตามรสนิยมที่แตกตางกันของสามกษตัริย นํา
ทานเขาชมดานในพระตําหนักตางๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลทีม่ีอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอรเซีย แลวนําขึ้นสูระเบียงช้ันที่สองทีม่ีเฉลียงมุข 
ซึ่งสามารถมองเห็นชมทวิทศันลําน้ํายมุนาได ตอมานําชมหองทีป่ระทับของกษตัริย ,
พระโอรส, พระธิดาและองคตางๆ แลวนําชมพระตําหนัก มาซัมมัน บูรช ทีม่ีเฉลียงมขุ
แปดเหลี่ยม มีหนาตางเปดกวาง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได ในพระตาํหนักน้ีเองที่
เลากันวา ชาหจาฮัน ถกูพระโอรส ออรังเซบ จองจําขังไว 7 ป ในชวงปลายรัชกาลจน
สิ้นพระชนม แลวก็นําชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอํา ทีช้ั่นบนดานหน่ึงเคยเปนที่
ประดิษฐานบัลลงักนกยงูอันยิง่ใหญ (ปจจุบันอยูในประเทศอิหราน) และที่ลานสวน
ประดับแหงน้ีเองทีพ่ระเจาชาหจาฮัน ไดพบรักคร้ังแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่ไดนําสินคา
เปนสรอยไขมุกเขามาขายใหกับนางในฮาเร็ม 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
  จากน้ันนําทานชม บอน้ําจันเบารี (Chand Baori) ซึง่เช่ือกันวาถูกสรางขึ้นในชวง

ศตวรรษที ่10 หรือพันกวาปมาแลว ตอนน้ันแควนราชาสถานเปนแควนที่ร่ํารวยมาก 
เน่ืองจากเปนเสนทางสายสําคัญในการเดินทางไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งพอเดินทางผาน
กันบอยๆ ก็ทําใหเกิดการคาขายขึ้น พอรวยแลวก็เร่ิมมีการลงทุนในการสรางปราสาท
ราชวังและป�อมปราการ แตดวยความที่ภมูิประเทศของที่น่ีเปนทะเลทราย ทีม่คีวามแหง
แลงมาก น้ําฝนทีต่กเพียงปละไมกีค่ร้ังก็จะซมึหายผานทรายไปอยางรวดเร็วแบบที่คน
ไทยซ่ึงเตบิโตมากบัสายน้ําอยางเราๆ จินตนาการไมถูก มหาราชาของแควนราชาสถาน
เลยตองพยายามหาวิธีสรางบอน้ําเพื่อกกัเกบ็น้ําไวใชใหไดนานที่สุด เพราะการเก็บน้ํา
ไวใชก็ถอืเปนทัง้ความมั่นคงของชาติ การผอนคลาย และส่ิงสาํคญัสําหรับการประกอบ
พิธีทางศาสนาในหน่ึงเดียว ยิ่งไปกวาน้ัน มหาราชายงัตองการใหคนลงไปตักน้ําจากบอ
มาใชไดอยางสะดวกแมยามทีร่ะดับน้ําลดต่ําติดกนบอดวย บอน้ําแชนด เบารี ที่ถอื
กําเนิดขึ้นเลยมีดีไซนสุดลํ้าทุกสวนทกุดานของบอเปนบันไดเช่ือมถึงกันทัง้หมด เพือ่ให
คนเดินลงไปตักน้ําไดพรอมกันหลายคน และตกัไดจนถงึหยดสดุทายแมวาบอจะลกึถึง
ประมาณตึก 10 ช้ัน หรือ 33 เมตร ตัวบันไดที่สรางขึ้นมาน้ันแบงเปน 13 ช้ัน มี
ขั้นบันไดรวมแลวกวา 3,500 ขั้น นับเปนบอน้ําที่ลึกและใหญที่สุดในอินเดียทีม่ีความ
ยิ่งใหญทั้งขนาดและการออกแบบกอสราง  หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับไปยังเมือง
ชัยปุระ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า (Dinner Box) 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชัยปุระ   
วันที่ 4 ชัยปุระ-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
00.50 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสายการบิน

แอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD131 (ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) (ไมมีบริการอาหาร
บนเคร่ือง) 



 

 

06.15 น. เดินทางกลับถงึทาอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบรกิาร : อนิเดีย ชัยปุระ อคัรา อนุสรณรัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืน โดยสายการบินแอรเอเชีย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ : 25 - 28 ต.ค. 62 16,900 16,900 16,900 4,900 7,400 
วันที่ :  01 - 04 พ.ย. 62 15,900 15,900 15,900 3,900 7,400 
วันที่ :  22 - 25 พ.ย. 62 15,900 15,900 15,900 3,900 7,400 

วันที่ :  29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 3,900 6,400 

วันที่ :  04-07 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 3,900 7,400 

วันที่ :  13-16 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 3,900 7,400 

วันที่ :  20-23 ธ.ค. 62 17,900 17,900 17,900 3,900 7,400 

วันที่ :  27-30 ธ.ค. 62 19,900 19,900 19,900 3,900 9,900 

วันที่ : 29 ธ.ค.62-01 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,900 3,900 10,900 

วันที่ :  10-13 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วันที่ :  17-20 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วันที่ :  24-27 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วันที่ :  31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 2,900 8,900 

วันที่ :  07-10 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วันที่ :  14-17 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วันที่ :  21-24 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วันที่ :  28 ก.พ. - 02 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วันที่ :  06-09 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วันที่ :  20-23 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

วันที่ :  25-28 ม.ีค. 63 18,900 18,900 18,900 2,900 8,900 

      

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดนิทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาอินเดีย) 

 
 
 



 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีาอินเดีย ทานละ 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่อง

บริษัทฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบินและ
เวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบัสายการบิน

หรือคามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือคาทวัรทัง้หมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาอินเดียแบบออนไลน 5 วันทาํการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีทีน้ํ่าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด  

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 
4. คาทาํหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 



 

 

8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เหตุสดุวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาอินเดียแบบออนไลน 
เอกสารในการย่ืนวซีาอินเดียสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก 
Passport กอนสงเอกสารบริษัทจะไมรับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2x2 น้ิว พืน้หลังสีขาวเทาน้ัน จาํนวน 1 ใบ เปนรูปที่
ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน รูป (หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ, ไมใสชุด
ขาราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ไมเปนรูปสต๊ิกเกอรรวมถงึหามใชรูปที่ถายเองและป
ร้ินทเอง) 

3. แบบฟอรม 
 
*** เอกสารการยื่นขอวีซาอินเดียแบบออนไลน  
สามารถรองรับไฟลนามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไฟลไมเกิน 2MB 
!! สวนไฟล WORD / EXCEL / TIFF / TIF ไมรองรับ กรุณาแปลงเปน PDF กอนได  
ขอความหรือเน้ือหาตองครบถวนและมคีวามชัดเจนเทาน้ัน *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 


